
 

 
Inspraak op motie opknappen Korenmolen/Watermolen dd 1.04.2021 

Door Marianne van den Bogert  
Harmelen 
 

Geachte burgemeester en wethouders, geachte raadsleden 
 

Mijn naam is Marianne van den Bogert en ik spreek mede namens de zeer 
teleurgestelde en boze bewoners van de Korenmolen/Watermolen in Harmelen. 
Voor de zoveelste keer is de renovatie van deze 2 wijken uitgesteld en dit kan 

echt niet langer. De maat is vol. 
 

Sinds 2004 is er al sprake van renovatie. Uiteindelijk werd er gestart in 2017 en 
in 2018 werden de eerste twee fasen van het project afgesloten.  
Wij, de Korenmolen en Watermolen zijn de 3e fase. De bedoeling was dat wij 

direct zouden aansluiten. 
Er gebeurde echter helemaal niets.  

Integendeel, de Koningshof werd gerenoveerd, een wijk die jonger is dan de 
Korenmolen/Watermolen met duidelijk veel minder problemen. 

 
De problemen hier in de wijk zitten niet alleen bovengronds zoals: ernstige 
verzakkingen, scheve stoepen waardoor je er niet met een rolstoel of 

kinderwagen veilig op kunt lopen, sinkholes, garages waar je niet meer in- of 
uitkomt, maar ook ondergronds. 

Regelmatig worden de bewoners geconfronteerd met een gescheurde riolering, 
een afgescheurde gasleiding, uitval van straatverlichting, uitval van elektriciteit.  
Tot nu toe zijn er nog geen grote ongelukken gebeurd, maar we kunnen hierop 

wachten. 
 

Toen begin maart de brief van de gemeente op de deurmat viel waarin stond dat 
de renovatie opnieuw wordt uitgesteld naar 2023, waren wij met stomheid 
geslagen. 

Hoe kon dit gebeuren? Reeds vorig jaar hebben wij samen met de 
omgevingsmanager Fleur Everts een conceptplan opgesteld aangaande de 

herinrichting. De bedoeling was dit jaar, 2021, te starten en nu opnieuw uitstel? 
Neen! 
 

Een duidelijk antwoord, dan wel motivatie waarom ons project opnieuw is 
uitgesteld, hebben wij tot nu toe niet ontvangen. 

Welk project kreeg dan voor de zoveelste keer voorrang op de 
Korenmolen/Watermolen? Wij begrijpen dit echt niet. 
 

Zo langzamerhand krijgen wij het gevoel in het vergeetputje te zijn geraakt. Ach 
die 2 wijken aan de rand van de gemeentegrens, die kunnen nog wel even 

wachten. Maar dat is een volstrekt foute gedachte! 
Ons geduld is echt op! 
 

 
 

 


